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ELEITORAL. PROPAGANDA ANTECIPADA (ART. 36, § 3o, DA
LEI 9.504/1997). ELEIÇÕES 2020. DIVULGAÇÃO DE FIGURI-
NHA  (STICKER)  EM  GRUPOS  DE WHATSAPP.  CARÁTER
ELEITORAL. PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS. EXORTAÇÃO
AO SUFRÁGIO COM DIRECIONAMENTO PARA PRÉ-CANDI-
DATA. POTENCIALIDADE LESIVA. IRRELEVÂNCIA. NOTIFI-
CAÇÃO PRÉVIA.  ART.  37,  § 1o,  DA LEI 9.504/1997.  DESNE-
CESSIDADE. ART. 40-B, PARÁGRAFO ÚNICO. INAPLICABI-
LIDADE.
1. Configura-se propaganda antecipada se o ato possuir  caráter
eleitoral  e  preencher  um de três  requisitos,  alternativamente:
(a) presença de pedido explícito de voto; (b) utilização de forma
proscrita durante o período oficial de propaganda; (c) violação
do princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos.
Jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Alusão a candidatura e pedido de voto são prescindíveis para
configurar propaganda antecipada, quando o potencial candida-
to busca mecanismos indiretos, com maior ou menor grau de
sutileza, para incutir no eleitorado ser a melhor opção para ocu-
par cargo eletivo. Configura pedido de voto utilização de expres-
sões que exortam exercício do sufrágio aliadas a elementos que
permitam identificar em quem o emissor da mensagem deseja
que o eleitorado vote, como nome e foto de pré-candidata espe-
cífica. Julgados do TSE e do Tribunal Regional Eleitoral de Per-
nambuco.
3. O fundamento da multa do art. 36, § 3o, da Lei de Eleições, é a
realização de propaganda eleitoral em período vedado por lei,
ou seja, incide a sanção legal independentemente de o meio em-
pregado pelo representado ser admitido por lei. Aferição do po-
tencial de sua influência no pleito eleitoral de 2020 não é requi-
sito  para  configurar  propaganda eleitoral  extemporânea,  mas
critério de gradação do valor da multa. Entendimento consoli-
dado nos TREs.
4. Presume-se potencialidade lesiva da conduta, pois propagan-
da realizada antes do período legal sempre coloca um pré-candi-
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dato  em  vantagem  (ou,  quando  negativa,  em  desvantagem)
frente aos concorrentes – talvez até mais do que no período per-
mitido  para  propaganda,  pois,  neste,  os  eleitores  estão  mais
alerta acerca da intenção eleitoral da mensagem. Inobservância
dos prazos para propaganda estabelecidos na lei eleitoral viola,
por si, o princípio da igualdade de condições entre candidatos.
5. É  desnecessário notificação  prévia  de representados  como
condição para aplicar  multa por propaganda antecipada. Só é
aplicável a multa do art. 37, § 1o,  da Lei 9.504/1997, quando a
propaganda for realizada em bens cujo uso dependa de cessão
ou permissão do poder público, o que não é o caso. O fato de au-
tor ou beneficiário de propaganda irregular ter sido intimado de
sua existência e não retirá-la em 48 horas faz presumir respon-
sabilidade do representado (art. 40-B, parágrafo único, da Lei
de Eleições), mas não  afasta  a sanção do art. 36, § 3o, quando
provada  sua  autoria  ou  prévio  conhecimento. Incontrovérsia
acerca da autoria dos atos impugnados.
6. Parecer por não provimento do recurso.

1 RELATÓRIO

1. Cuida-se de recurso eleitoral interposto contra sentença da 77a Zona Eleitoral
(documento 5661411). Esta julgou procedente pedido em representação proposta pela
Promotoria da 77a Zona Eleitoral em face de  MARIA VIRLANE MOREIRA SARAIVA, por
propaganda eleitoral antecipada por meio da internet, e condenou-a a pagar multa de
R$ 5.000,00 (art. 36, § 3o, da Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997 [Lei das Eleições]).

2. Nas razões 5661661, a recorrente argumentou que se limitou a divulgar seu nome
como pré-candidata ao cargo de vereadora do Município de Cabrobó (PE), conduta au-
torizada pelo art. 36-A da Lei 9.504/1997. Defendeu que o ato – divulgação de figurinha
(sticker) na rede social WhatsApp com a inscrição “Vote Certo”, seguida de seu nome e
fotografia – não caracteriza propaganda eleitoral antecipada, pois: (a) não contém pedi-
do explícito de votos; (b) não informa o cargo para o qual  apresentará  candidatura;
(c) as divulgações foram fatos isolados e em ambiente privado (grupos fechados intitula-
dos “Fala Cabrobó” e “Povo em Ação”), de modo que não macularam a igualdade de
oportunidade entre candidatos; e (d) “inexiste[m], nos autos, informações que possam
dá [sic] guarida fática a possibilidade em abstrato de eventual ‘viralização’ instantânea
das mensagens veiculadas pela representada em grupo de WhatsApp.” Argumentou ser
indevido aplicar multa, pois: (a) os arts. 37, § 1o, e 40-B, da Lei de Eleições, autorizam
essa sanção somente em caso de descumprimento de ordem judicial de retirada da
propaganda, o que fez de pronto; (b) não foi previamente notificada para retirar a pro-
paganda extemporânea antes do ajuizamento da demanda.

3. Houve contrarrazões (documento 5661961).

4. É o relatório.
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2 DISCUSSÃO

5. A sentença 5661411 foi publicada em 29 de julho de 2020 (certidão 5661711), um
dia depois da interposição do recurso 5661661, de modo que o prazo do art. 22 da Re-
solução 23.608, de 18 de dezembro de 2019, do Tribunal Superior Eleitoral,1 nem ha-
via iniciado.  O  recurso é extemporâneo, porém tempestivo, consoante admite o art.
218, § 4o, do Código de Processo Civil.2

6. A partir da alteração da Lei das Eleições (Lei 9.504, de 30 de setembro de 1997),
pela Lei 13.165, de 29 de setembro de 2015, houve flexibilização das normas relativas à
propaganda eleitoral antecipada, devido à introdução do art. 36-A, que dispõe:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envol-
vam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das
qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos, que poderão ter cober-
tura dos meios de comunicação social, inclusive via internet: (Redação dada pela
Lei no 13.165, de 2015)
I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em entrevis-
tas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na internet, inclusive
com a exposição de plataformas e projetos políticos, observado pelas emissoras de
rádio e de televisão o dever de conferir tratamento isonômico; (Redação dada pela
Lei no 12.891, de 2013)
II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente fechado e a
expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos processos eleitorais,
discussão de políticas públicas, planos de governo ou alianças partidárias visando às
eleições, podendo tais atividades ser divulgadas pelos instrumentos de comunicação
intrapartidária; (Redação dada pela Lei no 12.891, de 2013)
III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material in-
formativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e a rea-
lização de debates entre os pré-candidatos; (Redação dada pela Lei no 13.165, de
2015)
IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se
faça pedido de votos; (Redação dada pela Lei no 12.891, de 2013)
V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas
redes sociais; (Redação dada pela Lei no 13.165, de 2015)
VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da socie-
dade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em qualquer
localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias; (Incluído pela
Lei no 13.165, de 2015
VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista no in-
ciso IV do § 4o do art. 23 desta Lei. (Incluído dada pela Lei no 13.488, de 2017) [...]

7. O objetivo da norma foi ampliar o debate político, salutar para a democracia.

1 “Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é cabível recurso,
nos  autos  da  representação,  no  PJe,  no  prazo  de  1  ([...])  dia,  assegurado  ao  recorrido  o
oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação para tal finalidade (Lei
9.504/1997, art. 96, § 8o).”

2 “Art. 218. [...]
§ 4o Será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo.”
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Conforme o art. 36-A da Lei 9.504/1997, é permitido expor plataformas e projetos po-
líticos, realizar discussão sobre políticas públicas, planos de governo e alianças parti-
dárias visando às eleições, e debates entre pré-candidatos, divulgar posicionamento
sobre temas políticos, pedido de apoio político e divulgação de pré-candidatura, desde
que não haja pedido de votos.

8. Interpretação sistemática da lei leva inevitavelmente à conclusão de que não se
podem admitir atos de promoção pessoal por meios de publicidade vedados pela legis-
lação no período permitido da propaganda eleitoral, ou seja, tais atos devem seguir as
regras da propaganda. As mesmas razões que levaram a lei a proibir determinados
meios de exposição de candidatos no período eleitoral encontram-se presentes no pe-
ríodo de pré-campanha: abuso de poder econômico na veiculação de outdoors; deteri-
oração e uso indevido de bens públicos; poluição ambiental; mobilidade urbana etc.

9. Alusão a candidatura e pedido de voto são prescindíveis para configurar propa-
ganda antecipada,  quando a  potencial  candidata busca  mecanismos indiretos,  com
maior ou menor grau de sutileza, para incutir no eleitorado ser a melhor opção para
ocupar cargo eletivo. Configura pedido de voto utilizar expressões que exortam exercí-
cio do sufrágio (“vamos eleger”, “vote consciente”, entre outras) aliadas a elementos
que permitam identificar em quem o emissor da mensagem deseja que o eleitorado
vote, como nome e foto de pré-candidata específica

10. A expressão utilizada pelo legislador no art. 36-A da Lei 9.504/1997 – “pedido
explícito de voto” – não significa pedido expresso de voto. Sobre o tema, as palavras
do eleitoralista RODRIGO LÓPEZ ZILIO são esclarecedoras:

O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a exata com-
preensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito, pedido explícito é
o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou circunlóquios. No entanto, esse pe-
dido explícito pode ser concretizado de forma textual (“preciso do seu voto”, “quero
seu voto”) ou mesmo de forma não textual. O pedido textual, em síntese, sempre
emprega a palavra  “voto” ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio).
De outra parte, embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido
não textual emprega um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de
campanha anterior), símbolos, números e outros elementos de referên-
cia que guardam pertinência direta com o ato de votar.3

11. Vejam-se julgados do TSE e desse tribunal no mesmo sentido (sem destaques no
original):

ELEIÇÕES  2018.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECEBIMENTO  COMO
AGRAVO REGIMENTAL.  AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REPRESENTA-
ÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA. EVENTO. PARTIDO POLÍTI-
CO.  APRESENTAÇÃO.  PRÉ-CANDIDATOS.  DISCURSO.  PEDIDO  EXPLÍCITO
DE VOTOS. TRANSMISSÃO. REDES SOCIAIS. MULTA. ART. 36, § 3o, DA LEI

3 ZILIO,  Rodrigo  López.  Direito  Eleitoral.  Porto  Alegre:  Verbo  Jurídico,  2018,  p.  383.  Sem
destaque no original.
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9.504/97. [...]
5. Na linha da jurisprudência deste Tribunal Superior, “o pedido ex-
plícito de votos pode ser identificado pelo uso de determinadas ‘pala-
vras mágicas’, como, por exemplo, ‘apoiem’ e ‘elejam’, que nos levem a
concluir que o emissor está defendendo publicamente a sua vitória”
(AgR-AI  29-31,  rel.  Min.  LUÍS ROBERTO BARROSO,  DJE de  3.12.2018).
Ademais, esta Corte já teve a oportunidade de manter a multa aplicada em face de
propaganda eleitoral antecipada quando o pedido de votos foi veiculado em evento
partidário de livre acesso ao público em geral, tal qual ocorreu, no caso, em decor-
rência da transmissão ao vivo na internet. Nesse sentido: AgR-REspe 70-65, rel.
Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJE de 15.4.2015. […]4

RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA/ANTECIPADA. PE-
DIDO EXPLICITO DE VOTO. DISCURSO. CONFIGURAÇÃO. 
1. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolvam pedi-
do explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a exaltação das qualidades
pessoais dos pré-candidatos, bem como a divulgação de posicionamento pessoal
sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais (art. 36-A, inciso V, da Lei n. o

9.504/1997);
2. Para  se  enquadrar  determinada  mensagem de  pré-candidato  no  conceito  de
propaganda eleitoral extemporânea deve-se aferir se a mesma consubstancia ato
atentatório à isonomia de chances, à higidez do pleito e à moralidade que devem
presidir a competição eleitoral, ou, ao revés, encerra livre e legítima forma de exte-
riorizar seu pensamento dentro dos limites tolerados pelas regras do jogo demo-
crático.
3. No caso em comento,  identifica-se a existência de pedido explícito de
voto quando no discurso enfatiza “vamos eleger [...] vamos dar oportu-
nidade [...]”, portanto, há uma afronta ao art. 36-A, inciso V, da Lei no

9.504/1997.
4. Recurso conhecido e desprovido.5

12. Em síntese: configura-se propaganda antecipada se o ato possuir caráter eleitoral e
preencher um de três requisitos, alternativamente: (a) presença de pedido explícito de
voto; (b) utilização de forma proscrita durante o período oficial de propaganda; (c) vio-
lação do princípio da igualdade de oportunidades entre os candidatos

13. Esses foram os parâmetros fixados pelo Tribunal Superior Eleitoral para diferen-
ciar atos lícitos de pré-campanha e atos de propaganda eleitoral antecipada (ilícitos)
quando  julgou  recentemente  o  agravo  regimental  no  agravo  interno   0600091-
24.2018.6.03.0000/AP (sem destaques no original):

DIREITO  ELEITORAL.  AGRAVO  INTERNO  EM  RECURSO  ESPECIAL
ELEITORAL  COM  AGRAVO.  ELEIÇÕES  2018.  PROPAGANDA  ELEITORAL
ANTECIPADA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DESPROVIMENTO.

4 Tribunal  Superior  Eleitoral.  Embargos  de  declaração  no  agravo  de  instrumento  0600033-
26.2018.6.10.0000/MA. Relator: Ministro  SÉRGIO BANHOS. 14 nov. 2019, unânime.  Diário da
Justiça eletrônico, 10 fev. 2020.

5 Tribunal  Regional Eleitoral  de Pernambuco.  Recurso eleitoral  10.596/PE. Relator:  Juiz  JOSÉ
RAIMUNDO DOS SANTOS. 22 nov. 2016, unânime. Publicado em sessão.
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1. Agravo interno contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo nos
próprios autos interposto para impugnar decisão de inadmissão de recurso especi-
al eleitoral.
2. Na análise de casos de propaganda eleitoral antecipada, é necessário, em pri-
meiro lugar, determinar se a mensagem veiculada tem conteúdo eleitoral, isto é,
relacionado com a disputa.
3. Reconhecido  o  caráter  eleitoral  da  propaganda,  deve-se  observar
três parâmetros alternativos para concluir pela existência de propa-
ganda eleitoral antecipada ilícita: (i) a presença de pedido explícito de
voto; (ii) a utilização de formas proscritas durante o período oficial de
propaganda; ou  (iii) a violação ao princípio da igualdade de oportuni-
dades entre os candidatos.
4. No caso, conforme já destacado na decisão agravada, (i) a expressão “concla-
mando à todos [sic] uma união total por Calçoene” não traduz pedido explícito de
votos, bem como (ii) o acórdão regional não traz informações sobre o número de
pessoas que tiveram acesso à publicação ou sobre eventual reiteração da conduta,
de modo que não há como concluir pela mácula ao princípio da igualdade de opor-
tunidades.  Ademais,  o  impulsionamento  de  publicação  na  rede  social Facebo-
ok não é vedado no período de campanha, mas, sim, permitido na forma do art.
57-C da Lei no 9.504/1997.
5. Na ausência de conteúdo eleitoral, ou, ainda, de pedido explícito de votos, de
uso de formas proscritas durante o período oficial de propaganda e de qualquer
mácula ao princípio da igualdade de oportunidades, deve-se afastar a configuração
de  propaganda  eleitoral  antecipada  ilícita,  nos  termos  do  art.  36-A  da  Lei  no

9.504/1997.
6. Agravo interno a que se nega provimento.6

14. É incontroverso que a recorrente  MARIA VIRLANE MOREIRA SARAIVA, pré-candi-
data ao cargo de vereadora do Município de Cabrobó, divulgou em dois grupos do pro-
grama de mensagens  WhatsApp (denominados “Fala Cabrobó” e “Povo em Ação”) a
seguinte figurinha (sticker):

15. A imagem contém todos os elementos caracterizadores de propaganda eleitoral
extemporânea: foi divulgada antes de iniciado o período previsto no art. 1o, § 1o, IV, da

6 TSE. Agravo interno no agravo regimental 0600091-24.2018.6.03.0000/AP. Rel.: Ministro LUÍS
ROBERTO BARROSO. Diário da Justiça eletrônico 123, 5 fev. 2020, p. 61.
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Emenda Constitucional 107, de 2 de julho de 2020,7 e, consoante exposto nos §§ 9 a 11
deste parecer, contém pedido explícito de votos: exortação do eleitorado para exercer
o direito de sufrágio (“vote certo”) acompanhado de fotografia e nome da candidata
que deveria receber votos “certos” nas próximas eleições.

16. As alegações de se tratar de fatos isolados, divulgados em ambiente restrito (gru-
po de WhatsApp) e não para o público geral configuram tentativa de analisar potencia-
lidade lesiva em representação por propaganda antecipada.

17. O fundamento da multa do art. 36, § 3o, da Lei de Eleições, é a realização de pro-
paganda eleitoral em período vedado por lei, ou seja, incide a sanção legal indepen-
dentemente de o meio empregado pelo representado ser admitido por lei. Aferição do
potencial de sua influência no pleito eleitoral de 2020 não é requisito para configurar
propaganda eleitoral extemporânea.

18. Nesse contexto, presume-se a potencialidade lesiva da conduta, pois propaganda
realizada antes do período legal sempre coloca um pré-candidato em vantagem (ou,
quando negativa, em desvantagem) frente aos concorrentes – talvez até mais do que
no período permitido para propaganda, pois, neste, os eleitores estão mais alerta acer-
ca da intenção eleitoral da mensagem. Inobservância dos prazos para propaganda es-
tabelecidos na lei eleitoral viola, por si, o princípio da igualdade de condições entre
candidatos.

19. A jurisprudência dos Tribunais Regionais Eleitorais é firme no sentido de não
condicionar a aplicação da multa do art. 36, § 3o, da Lei 9.504/1997, a prova de poten-
cialidade lesiva da propaganda antecipada ou extemporânea:

RECURSO  ELEITORAL.  PROPAGANDA  ELEITORAL EXTEMPORÂNEA.
ELEIÇÕES 2016.  SENTENÇA DE  PROCEDÊNCIA.  CONDENAÇÃO  AO  PAGA-
MENTO DE MULTA. REUNIÃO NA QUAL HOUVE PEDIDO EXPLÍCITO DE VO-
TOS.  PROPAGANDA  ANTECIPADA  CARACTERIZADA.  AUSÊNCIA  DE NE-
CESSIDADE  DE  POTENCIALIDADE  LESIVA  PARA  CONFIGURAR
PROPAGANDA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.8

REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA EXTEMPORÂNEA  EM  SÍTIO  DA  INTER-
NET. CONEXÃO. ILEGITIMIDADE DAS PARTES. PERDA SUPERVENIENTE DE
OBJETO.  POTENCIALIDADE LESIVA.  AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO.  […]
4. A simples divulgação da propaganda extemporânea sujeita o respon-
sável ao pagamento de multa. 5. Menção às eleições vindouras. 6. Configura-

7 “Art.  1o As  eleições  municipais  previstas  para  outubro  de  2020 realizar-se-ão  no  dia  15  de
novembro,  em primeiro turno, e no dia 29 de novembro de 2020,  em segundo turno,  onde
houver, observado o disposto no § 4o deste artigo.
§ 1o Ficam estabelecidas, para as eleições de que trata o caput deste artigo, as seguintes datas:
[...]
IV – após 26 de setembro, para o início da propaganda eleitoral, inclusive na internet, conforme
disposto nos arts. 36 e 57-A da Lei no 9.504, de 30 de setembro de 1997, e no caput do art. 240
da Lei no 4.737, de 15 de julho de 1965; […]”.

8 TRE de São Paulo. Recurso eleitoral 8.146/SP. Rel.: Juiz SILMAR FERNANDES. 21 nov. 2016, un.
DJe do TRE-SP, 30 nov. 2016.
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da a veiculação de mensagem eleitoral na página de correligionário. 7. Prévio co-
nhecimento por parte do ex-Governador. 8. Procedência do pedido.9

Recurso. Representação. Propaganda eleitoral extemporânea. Procedência. Entre-
vista em rádio. Enaltecimento da imagem da pessoa de pré-candidato. Desborda-
mento dos limites do artigo 36-A da Lei no 9.504/97. Violação da paridade de ar-
mas. Violação do sistema legal por meio de mecanismos sub-reptícios de convenci-
mento.  Potencialidade  lesiva  reconhecida.  Beneficiário  também  representado.
Desconhecimento prévio. Multa. Impossibilidade. Agente do ato. Multa. Fixação.
Primeira ilicitude praticada. Potencial lesivo que não pode ser considerado máxi-
mo. Valor mínimo. Negativa de provimento.
1. O enaltecimento da imagem da pessoa do pré-candidato com o claro propósito
de conquistar, em benefício dele, a simpatia do eleitorado, durante uma entrevista
concedida a uma rádio, colocando-o na posição de melhor candidato para ocupar o
cargo de governador do Estado, desborda, e muito, o objetivo do legislador ao per-
mitir algumas práticas (artigo 36-A da Lei no 9.5047/97), já que envolve um franco
processo de convencimento dos ouvintes – potenciais eleitores; com o que resta vi-
olado o princípio da paridade de armas que deve nortear todo o processo eleitoral.
2. Ainda que não haja pedido explícito de voto, a projeção do nome de um político
junto ao eleitorado, mormente por intermédio de meios de comunicação de amplo
alcance, como portador de um perfil  típico do político ideal, configura evidente
propaganda eleitoral, pois seria ingênuo imaginar que a violação do sistema legal
se desse apenas por meio de atos diretos. Ao revés, o que se observa em perío-
dos em que ainda não era permitida a propaganda política, é o uso de
mecanismos sub-reptícios de convencimento, que atuam no inconsci-
ente coletivo, tendentes a convencer o eleitor a votar neste ou naquele
candidato, sem que infira estar sendo alvo de um processo de conven-
cimento. E este viés indireto possui potencialidade lesiva igual ou até
superior à da propaganda direta. [...]10

20. Esta Procuradoria Regional Eleitoral não desconhece julgado do TSE, isolado e
não unânime, em sentido diverso.11 Com o devido respeito, porém, dele diverge. Como
9 TRE do Rio de Janeiro. Representação 916/DF.  Rel.: Juiz  LUIZ UMPIERRE DE MELLO SERRA. 3

maio 2010, un. DJe do TRE-RJ, tomo 83, 11 maio 2010, página 4.
10 TRE da Bahia. Petição 15.908/BA. Rel.: Juiz LUIZ SALOMÃO VIANA. 20 ago. 2014, un. Publicado

em sessão.
11 “ELEIÇÕES  2016.  RECURSO  ESPECIAL  ELEITORAL.  REPRESENTAÇÃO.  PROPAGANDA

ELEITORAL EXTEMPORÂNEA. PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM
MULTA NO MÍNIMO LEGAL. VEICULAÇÃO DE MENSAGENS NO APLICATIVO WHATSAPP
CONTENDO PEDIDO DE VOTOS. AMBIENTE RESTRITO. CONVERSA CIRCUNSCRITA AOS
USUÁRIOS  DO  GRUPO.  IGUALDADE  DE  OPORTUNIDADE  ENTRE  OS  CANDIDATOS  E
LIBERDADE  DE  EXPRESSÃO.  CONFLITO  ENTRE  BENS  JURÍDICOS.  ‘VIRALIZAÇÃO’.
FRAGILIDADE DA TESE. AUSÊNCIA DE DADOS CONCRETOS. POSIÇÃO PREFERENCIAL
DA LIBERDADE COMUNICATIVA OU DE EXPRESSÃO E OPINIÃO. PROVIMENTO. […]
6. As  mensagens  enviadas  por  meio  do  aplicativo  WhatsApp não  são  abertas  ao  público,  a
exemplo de redes sociais como o Facebook e o Instagram. A comunicação é de natureza privada
e fica restrita aos interlocutores ou a um grupo limitado de pessoas, como ocorreu na hipótese
dos  autos,  o  que  justifica,  à  luz  da  proporcionalidade  em  sentido  estrito,  a  prevalência  da
liberdade comunicativa ou de expressão.
7. Considerada  a  posição  preferencial  da  liberdade  de  expressão  no  Estado  democrático
brasileiro, não caracterizada a propaganda eleitoral extemporânea porquanto o pedido de votos
realizado pela recorrente em ambiente restrito do aplicativo WhatsApp não objetivou o público
em geral,  a  acaso macular a igualdade de oportunidade entre os candidatos,  mas apenas os
integrantes daquele grupo, enquanto conversa circunscrita aos seus usuários, alcançada, nesta
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exposto a partir do § 16 deste parecer, prova de potencialidade lesiva não é requisito
para caracterizar propaganda antecipada, mas critério de gradação da sanção de multa
prevista para a conduta no art. 36, § 3o, da Lei 9.504/1997.

21. Ademais, o fato de se tratar de divulgação de mensagem propagandística em pro-
grama de mensagens e não em rede social aberta, à maneira do Facebook e do Insta-
gram, não significa que decisão sobre entrada de pessoas em grupos de WhatsApp de-
penda exclusivamente de decisão do usuário. A única forma de alguém entrar em gru-
po do WhatsApp é o administrador do grupo incluir o número de linha telefônica celu-
lar do usuário no grupo, procedimento que independe de prévio consentimento ou
conduta da pessoa incluída. A partir do momento em que o moderador do grupo adici-
ona novo número, a pessoa automaticamente já faz parte dele e, caso não deseje per-
manecer, poderá sair.

22. A estrutura de formação de grupos no WhatsApp permite criação em massa de
grupos destinados a divulgar propaganda eleitoral, sem que seus participantes tenham
manifestado prévio interesse em receber tal conteúdo ou deles participar. Trata-se de
ferramente eleitoral poderosa, largamente empregada nos últimos anos. Essa prática
ocorreu em massa nas eleições de 2018, tanto que são objeto das ações de investigação
judicial eleitoral (AIJEs) 0601779-05/DF, 0601782-57/DF, 0601771-28/DF, 0601968-
80/DF, 0601752-22/DF e 0601969-65/DF, em trâmite do Tribunal Superior Eleitoral,
e também são investigadas na esfera criminal, em inquérito sigiloso que tramita no
Supremo Tribunal Federal.12

23. A respeito da importância dessa ferramenta nas campanhas eleitorais, o especia-
lista em marketing político DARLAN CAMPOS observa:

O WhatsApp é o aplicativo de comunicação instantânea mais utilizado no mundo,
além de ser usado para assuntos pessoais e familiares, o aplicativo também passou
a fazer parte do dia a dia de empresas e de estrategistas políticos para angariar vo-
tos e aceitação para candidatos a cargos públicos eletivos. O aplicativo WhatsApp
Business lançado para auxiliar a comunicação comercial de empresas e consumi-
dores, também está auxiliando na estratégia de comunicação de candidatos políti-
cos.
[...]
Abrangência do WhatsApp no Brasil
No Brasil, o WhatsApp é utilizado por 94% da população brasileira conectada, ge-
ralmente, a maioria dos brasileiros não usam mais o celular para telefonar (usan-

medida, pelo exercício legítimo da liberdade de expressão.
8. Consignada pelo Tribunal de origem a possibilidade em abstrato de eventual “viralização”
instantânea  das  mensagens  veiculadas  pela  recorrente,  ausente,  contudo,  informações
concretas,  com sólido embasamento probatório,  resultando fragilizada a afirmação,  que não
pode se amparar em conjecturas e presunções. [...]” (TSE. Recurso especial eleitoral 13.351/SE.
Rel.: Min. ROSA WEBER. 7 maio 2019, maioria. DJe, tomo 157, 15 ago. 2019, p. 51-52).

12 Notícia disponível em: <https://is.gd/TSE009> ou <http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-
tse/2020/Junho/tse-retoma-julgamento-de-acoes-que-apontam-abuso-eleitoral-pela-chapa-
bolsonaro-mourao>. Acesso em: 6 ago. 2020.
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do a voz no aparelho), preferem se comunicar via WhatsApp para ganhar tempo,
trocar mensagem de voz, arquivos e fazer ligação com voz e câmera no aplicativo.
Portanto, orientar uma presença diferenciada no WhatsApp ajuda a aproximar o
candidato do público que ele quer atingir.
[...]
Eficácia do WhatsApp nas eleições
Já está comprovado no Brasil e em outros países, que as eleições não são mais de-
cididas somente pelo tempo que o candidato possui na televisão e no rádio, nem
pela sua presença em debates na TV ou muito menos pelo apoio subliminar de em-
presas de mídia.
Possuir um forte perfil em redes sociais, um site político eleitoral forte e proximi-
dade com o eleitorado através do uso de aplicativos de comunicação são ações que,
nos dias atuais, elegem um candidato. 
[...]13 

24. Seja porque os limites da propaganda eleitoral por meio de grupos de mensagem
(sobretudo no WhatsApp, o programa da espécie mais usado no Brasil) será objeto de
julgamento pelo TSE; seja em razão das condições peculiares em que as eleições de
2020 se desenvolverão, decorrentes da pandemia da covid-19, que impossibilitará ou
ao menos reduzirá a eficácia de formas tradicionais de propaganda eleitoral, é temerá-
rio e inadequado condicionar a aplicação da multa do art. 36, § 3o, da Lei 9.504/1997 a
análise de potencial lesivo da conduta, quando se tratar de propaganda antecipada re-
alizada por meio de grupos de WhatsApp ou programa equivalente.

25. Por fim, deve-se rejeitar o argumento de que notificação prévia dos representa-
dos seja condição para aplicar multa por propaganda antecipada.

26. A Lei 9.504/1997 exige prévia notificação como condição para multa por propa-
ganda realizada em bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público
(art. 37, caput e § 1o),14 mas não por propaganda antecipada.

27. A  interpretação  mais  adequada  do  parágrafo  único  do  art.  40-B  da  Lei
9.504/199715 é aquela que se harmoniza com o disposto na cabeça da norma.

13 CAMPOS, Darlan. A importância do WhatsApp na comunicação política.  ES360, 16 jan. 2020.
Disponível  em  <https://is.gd/Div0136>  ou  <https://es360.com.br/a-importancia-do-
whatsapp-na-comunicacao-politica/>. Acesso em 12 ago. 2020. Destaque no original.

14 “Art. 37. Nos bens cujo uso dependa de cessão ou permissão do poder público, ou que a ele
pertençam, e nos bens de uso comum, inclusive postes de iluminação pública, sinalização de
tráfego,  viadutos,  passarelas,  pontes,  paradas  de  ônibus  e  outros  equipamentos  urbanos,  é
vedada a veiculação de propaganda de qualquer natureza, inclusive pichação, inscrição a tinta e
exposição de placas, estandartes, faixas, cavaletes, bonecos e assemelhados.
§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável, após a notificação e comprovação, à restauração do bem e, caso não cumprida no
prazo, a multa no valor de R$ 2.000,00 ([...]) a R$ 8.000,00 ([...]). […]”.

15 “Art. 40-B. A representação relativa à propaganda irregular deve ser instruída com prova da
autoria ou do prévio conhecimento do beneficiário, caso este não seja por ela responsável.
Parágrafo  único. A  responsabilidade  do  candidato  estará  demonstrada  se  este,  intimado  da
existência da propaganda irregular, não providenciar, no prazo de quarenta e oito horas, sua
retirada ou regularização e, ainda, se as circunstâncias e as peculiaridades do caso específico
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28. De acordo com o caput,  impor sanção por propaganda irregular exige prova da
autoria, quando o próprio beneficiado praticar a conduta, ou de prévio conhecimento
deste, quando a conduta for praticada em benefício de outrem.  Toda representação
por propaganda irregular deve ser protocolizada com lastro probatório mínimo (justa
causa) acerca do autor ou responsável pela conduta impugnada.

29.  O fato de o representado – autor ou o beneficiário pela propaganda irregular –
ser intimado de sua existência e não retirá-la em 48 horas faz presumir sua respon-
sabilidade (parágrafo único), mas não impede a sanção do art. 36, § 3o, da Lei de Elei-
ções, se provada sua autoria ou prévio conhecimento.

30. Essa interpretação é reforçada pela própria redação do art. 36, § 3o,  que nada
dispõe sobre necessidade de intimação prévia, ao contrário, por exemplo, dos arts. 37,
§ 1o,16 e 57-F, caput,17 da mesma lei.

31. A intimação referida no art. 40-B, parágrafo único, da Lei 9.504/1997, também
não é requisito legal para incidência da multa por propaganda antecipada, mas hipóte-
se de presunção legal (relativa) da responsabilidade da parte ré nas representações por
propaganda irregular. Neste caso, essa norma é inaplicável,  dado  ser incontroverso
que a recorrente foi autora dos atos impugnados.

3 CONCLUSÃO

32. Ante o exposto, o Ministério Público Eleitoral opina por conhecimento e não pro-
vimento do recurso.

Recife (PE), 12 de agosto de 2020.

[Assinado eletronicamente.]

WELLINGTON CABRAL SARAIVA

Procurador Regional Eleitoral

revelarem a impossibilidade de o beneficiário não ter tido conhecimento da propaganda.”
16 “Art. 37. [...]

§ 1o A veiculação de propaganda em desacordo com o disposto no caput deste artigo sujeita o
responsável,  após  a  notificação  e  comprovação,  à  restauração  do  bem  e,  caso  não
cumprida no prazo,  a  multa  no  valor  de  R$ 2.000,00 ([...])  a  R$ 8.000,00 ([…]).”  Sem
destaque no original.

17 “Art. 57-F.  Aplicam-se  ao  provedor  de  conteúdo  e  de  serviços  multimídia  que  hospeda  a
divulgação da propaganda eleitoral  de  candidato,  de partido ou de coligação as  penalidades
previstas nesta Lei, se, no prazo determinado pela Justiça Eleitoral, contado a partir
da notificação de decisão sobre a existência de propaganda irregular,  não tomar
providências para a cessação dessa divulgação.” Sem destaque no original.
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